
 
 

Agenda 

Woensdag 5 december: 

Sinterklaasfeest 

 

Donderdag 20 december: 

Kerstdiner 

 

Vrijdag 21 december: 

Leerlingen in middag vrij 

 

 

 

. 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De donkere maanden zijn al weer aangebroken. De winter laat al af en toe zijn 

koude gezicht zien. 

Binnen wordt het weer gezellig. Sint en Kerst staan weer voor de deur. 

De school staat al weer vol ongeduld op de Sint te wachten. 

Wij hopen dat u het met ons eens bent als we zeggen dat de sfeer op school erg 

goed is. De kinderen gaan over het algemeen op een prettige manier met elkaar 

om en als het even niet lukt, doen de mediatoren van de Vreedzame School hun 

werk.  

De mediatoren (kinderen van de school) hebben net hun werkzaamheden ge-

evalueerd en ze zijn zeer tevreden over de wijze dat hun bemiddeling verloopt. 

En wij zijn het volledig met hen eens. 

In de tussentijd kunnen wij u een klein succesje melden over onze contacten 

met de Inspectie. Het door het team opgestelde veranderplan is door hen geac-

cepteerd. We gaan dus met volle kracht door met de uitvoering ervan. Voor u is 

dit terug te zien in de rust binnen de groepen. Voor de kinderen is het te mer-

ken aan het feit dat ze zich beter en meer gezien voelen door hun leerkracht. 

Hierdoor kunnen we het werk beter afstemmen op de behoeften van de indivi-

duele kinderen. 

Zoals al eerder gezegd willen wij hier met u over praten in het voorjaar van 

2019. Er was al een datum genoemd, maar die trekken wij in omdat velen op 

Valentijnsdag niet de deur uit willen. U krijgt een nieuwe uitnodiging. 

Ik hoop dat u geniet van het komende Sintfeest en de voorbereidingen op het 

Kerstfeest. 

Paul Defourny 
Ina van Ek 
Directie van de Zeetuin 

 

                                             

 

 

 

 

          

 

 

Editie 23 november 

2018 

Sinterklaasactiviteiten De Zeetuin 

 Deze week zijn de lootjes getrokken voor groep 5 

t/m 8 

 Schoenen zetten groep 1 /t/m 4 op woensdag 28 no-

vember 

 5 december bezoekt Sinterklaas De Zeetuin. Sint 

wordt tussen 8.30-8.45 uur buiten ontvangen. Na 

ontvangst gaan alle kinderen terug naar hun eigen 

klas waarna Sinterklaas de groepen bezoekt. 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Van de ouderbijdragen die 

tot nu binnen zijn gekomen 

heeft de Ouderraad de Sint 

inkopen kunnen doen. 

Bedankt dat u de 

ouderbijdrage heeft 

betaald! Heeft u de 

ouderbijdrage nog niet 

betaald; wij hebben uw 

bijdrage hard nodig voor de 

Kerst inkopen. 

NL64 INGB 0005 2956 50 

Ouderraad de Zeetuin 

o.v.v. naam en groep kind 

 

 


